
 

 توزيع اي زنجيره پوشش شركتهاينازل هاي فروش مجاري عرضه تحت كميت دستورالعمل آزمايش 

  

 

  زنجيره اي توزيعشركت هاي پوشش انجام آزمايش كمي نازل هاي فروش مجاري عرضه تحت  

 : گام اول

با آزمايشگاه هاي مورد تاييد سنجش كمي اداره استاندارد و معرفي آن شركت ها  زنجيره اي توزيععقد قرارداد شركت 

 شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه با يك نسخه از قرارداد منعقده بسته به حوزه نواحي تابعه به 

  دوم : گام 

يك با قابليت تفك زنجيره اي توزيعرتجلسات و مجوزات الزم به شركت هاي تخصيص كارت سوخت آزمون كمي طبق صو

 توسط منطقه جايگاه ها GSگزارشات سامانه در نرم افزار 

 : سوم گام

 توسط شركت هاي مورد تاييد اداره استاندارد زنجيره اي توزيعروش اجرايي آزمايش تلمبه هاي مجاري عرضه 

 تعاريف :

: پرسنل مهندسي شاغل در نواحي و منطقه كه مسئوليت آزمون كمي تلمبه هاي فروش مجاري عرضه  مهندسي منطقه

را با كارت آزمون كمي به عهده دارند. اين نمايندگان داراي مجوز فك و نصب پلمپ درب و ميتر مجاري عرضه را از 

 طرف مهندسي منطقه مي باشند.

 آموزش كه قبالً زنجيره اي توزيعكي از پرسنل فني در ساختار شركت : يزنجيره اي توزيعنماينده كنترل كمي شركت 

 عرضه را ديده اند و مورد تاييد منطقه  يهاي الزم را در مهندسي منطقه جهت كنترل و انجام آزمون كمي مجار

 مي باشد.

ا قرارداد منعقده ب : پرسنل شركت مورد تاييد اداره استاندارد كه مسئوليت آزمون كمي مجاري عرضه را طبقآزمايشگر

 به عهده دارد. زنجيره اي توزيعشركت 

 زنجيره اي توزيع: گروه متشكل از آزمايشگر و نماينده كنترل كمي شركت زنجيره اي توزيعگروه كنترل كميت 

با هماهنگي مديريت عمليات و سامانه هوشمند  زنجيره اي توزيعتحويل كارت سوخت كنترل كميت به شركت  -1

اي بر عملكرد شركت هاي  الزم بذكر است مهندسي منطقه نيز داراي كارت مجزا جهت پايش و نظارت دوره

 در اين خصوص مي باشند. زنجيره اي توزيع

مهندسي كماكان از وظايف و پلمب اجستمنت ميترهاپلمپ نمودن درب تلمبه هاي فروش و تنظيم ميترها  -2

 منطقه مي باشد.

مورد  كه زنجيره اي توزيعدر كنار آزمايشگر شركت طرف قرارداد  زنجيره اي توزيعحضور نماينده كنترل كمي  -3

 .تاييد اداره استاندارد ميباشد الزامي است 

گروه كنترل كميت زنجيره اي توزيع آزمايش تلمبه ها را انجام مي دهند و نازل هاي داراي اشكال را از محل  -4

مخصوص روي دسته نازل به بدنه تلمبه با پلمپ مخصوص ،پلمپ مي نمايد تا از نازل ناميزان بهره برداري و 

يند و در اولين فرصت نماينده مهندسي فروش صورت نپذيرد و مراتب را كتباً به مهندسي منطقه اعالم مي نما



جايگاه هاي مد نظر اعزام مي شود .پس از انجام تنظيم و پلمب  منطقه جهت تنظيم ميترها و پلمپ مجدد به

مجدد جهت الصاق برچسب صحت الزم است تلمبه مجدداً توسط آزمايشگر طرف قرار داد مورد آزمون قرار 

 گيرد

ليتر مي باشد و  23/+  در -cc 33ر آزمايش ماهيانه توسط مهندسي مناطق ميزان خطاي مجاز ميتر تلمبه ها د -5

 23/+ در -cc 133 حدود زنجيره اي توزيعاستانداردهاي اداره استاندارد مورد عمل گروه كنترل كميت  وفق

 مي باشد. )اين مقدار از اداره استاندارد استعالم مي گردد(ليتر

ملزم خواهد بود گزارش عملكرد خود را منظم به فايل  زنجيره اي توزيعشركت  دوره كاليبراسيوندر پايان  -6

اكسل مورد تاييد مهندسي منطقه در خصوص كنترل كمي و فني تلمبه هاي مورد آزمون به شركت پخش 

 فرآورده هاي نفتي منطقه ارسال نمايد.

 جهت اطالع :

 مصوبه ه.م.م داردقه نياز به اخذ حذف كاليبراسيون دوره اي توسط مهندسي منط-1

دوره زماني كاليبراسيون توسط شركتهاي مورد تائيد سازمان ملي استاندارد الزم است با هماهنگي آن  -2

 سازمان بوده و در دستورالعمل درج گردد.


